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 . االجتماعاتإىلم بإحضار نسخهم من الوثائق يرجى من أعضاء الوفود التكّرلذا، . بع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ، طُُالتوفريلدواعي 

  جلنة الربنامج وامليزانية
  الدورة السابعة والعشرون

  ٢٠١١مايو / أيار١٣- ١١فيينا، 
   من جدول األعمال املؤقت٦البند 

  جدول األنصبة املقرَّرة القتسام نفقات امليزانية
 ٢٠١٣-٢٠١٢العادية لفترة السنتني 

  جملس التنمية الصناعية 
  التاسعة والثالثونالدورة 

  ٢٠١١يونيه / حزيران٢٤- ٢٢فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقت) ج (٤البند 

  جدول األنصبة املقرَّرة القتسام نفقات امليزانية
       ٢٠١٣-٢٠١٢العادية لفترة السنتني 

      ٢٠١٣-٢٠١٢ املالية  للفترةجدول األنصبة املقررة    
     رة من األمانةمذكّ    

 يـستند إىل    ٢٠١٣-٢٠١٢اليـة   تقترح هـذه املـذكّرة جـدوالً لألنـصبة املقـّررة للفتـرة امل               
 ٦٤/٢٤٨آخر جدول متاح لألنصبة املقّررة يف األمم املتحـدة، وهـو اجلـدول املعتمـد يف القـرار        

 .الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة، معّدال وفقا لعضوية اليونيدو
     

   جدول األنصبة املقّررة - أوال 
 جلنةُ الربنامج وامليزانية مشروع جدول  من الدستور بأن ُتِعد٤َّ- ١٠تقضي املادة  - ١

 من ١- ١٥ووفقا للمادة  .األنصبة املقّررة لنفقات امليزانية العادية لغرض تقدميه إىل اجمللس
يتحّمل األعضاء نفقات امليزانية العادية، موّزعة وفقا جلدول أنصبة يقّرره "دستور اليونيدو، 

ّوتني، بناًء على توصية من اجمللس ُتقّر بأغلبية املؤمتر بأغلبية ثلثي األعضاء احلاضرين واملص
 ."ثلثي األعضاء احلاضرين واملصّوتني، على أساس مشروع تعّده جلنة الربنامج وامليزانية
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وأحدث جدول متوفر لألنصبة املقّررة يف األمم املتحـدة هـو اجلـدول الـذي اعُتمـد يف         -٢
، اخلاص بفترة الـسنوات     ٦٤/٢٤٨مة  ، يف قرار اجلمعية العا    ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٢٤

 :، والذي ينص على ما يلي٢٠١٢-٢٠١٠الثالث 

  يف املائة؛٠,٠٠١أال يقل احلد األدىن ملعدل النصيب املقرر عن  )أ( 

  يف املائة؛٠,٠١أال يتجاوز احلد األقصى ملعدل النصيب املقرر ألقل البلدان منواً  )ب( 

 . يف املائة٢٢صيب املقرر عن أال يتجاوز احلد األقصى ملعدل الن )ج( 

ــا العظمــى      -٣ ــة يف حكومــة اململكــة املتحــدة لربيطاني ــة لــشؤون التنمي ــر الدول وكــان وزي
فربايـر  / شـباط ٤وإيرلندا الشمالية، السيد آالن دونكان، قـد أبلـغ اليونيـدو، يف رسـالة مؤرخـة              

جيـوز  "ور  مـن الدسـت    ١-٦ووفقاً للمادة    .ستنسحب من عضوية املنظمة    ، أن حكومته  ٢٠١١
ــسحابه مــن هــذا         ــة إشــعار بان ــع وثيق ــدى الودي ــودع ل ــأن ي ــسحاب مــن املنظمــة ب للعــضو االن

 .ومبا أن الوديع هو األمني العام لألمم املتحدة، فيجـب إيـداع وثيقـة اإلشـعار لديـه                  ".الدستور
يصبح هذا االنسحاب نافـذاً يف آخـر يـوم مـن الـسنة املاليـة                " من الدستور،    ٢-٦ووفقاً للمادة   

ــة     ال ــذه الوثيق ــا ه ــودع فيه ــيت ت ــسنة ال ــة لل ــادة   ".تالي ــاً للم ــتور،  ٣-٦ووفق ــن الدس تكــون " م
االشتراكات الواجب على العضو املنسحب دفعها عن السنة املاليـة التاليـة للـسنة الـيت أودعـت                  

 ".فيها هذه الوثيقة مساوية لالشتراكات املقررة عن السنة املالية اليت مت فيها هذا اإليداع

 مبلغـاً قـدره     ٢٠١٢ على ذلك، يـتعني علـى اململكـة املتحـدة أن تـدفع عـن سـنة                   وبناء -٤
 ٢٠١٢، يف حني سيجري تقسيم ما تبقى من صايف امليزانية العاديـة لعـام                يورو ٧ ٢٢٩ ٠٨١

وسيقـسم صـايف     .على الدول األعـضاء حـسب جـدول األنـصبة املقـررة، وفقـاً ملـا سـريد أدنـاه                   
 .مله استناداً إىل اجلدول التايل لألنصبة املقررة بأك٢٠١٣امليزانية العادية لعام 

ويفـــضي تطبيـــق معـــدالت األنـــصبة املقـــررة الـــيت اعتمـــدهتا اجلمعيـــة العامـــة للـــسنوات   -٥
ــة العامــة   (٢٠١٢-٢٠١٠ ــرار اجلمعي ــدو، إىل   )٦٤/٢٤٨ق ــة لتتوافــق مــع عــضوية اليوني ، املعدل

ــدرها    ــصبة املقــررة ق ــة لألن ــة ٦٥,٧٤٥معــدالت إمجالي ، وذلــك ) مــن املرفــق ١العمــود ( يف املائ
وللحـصول علـى جـدول ملعـدالت         .بسبب االختالفات يف العضوية بني األمم املتحدة واليونيـدو        

 يف املائــة مــن نفقــات امليزانيــة العاديــة لليونيــدو، يلــزم تطبيــق   ١٠٠األنــصبة املقــررة يغطــي نــسبة  
وال يطبـق  . اء يف اليونيـدو معامل رياضي على معدالت األمم املتحدة فيمـا يتعلـق بالـدول األعـض             

هذا املعامل على املعدالت اخلاصة بالدول األعضاء يف األمـم املتحـدة الـيت تـدفع احلـد األدىن مـن                
أال يزيــد احلــد األقــصى  هــذا املعامــل  يف املائــة، ويــضمن ٠,٠٠١النــصيب املقــرر البالغــة نــسبته  

 .رد أدناه حساب املعامل الرياضيوي . يف املائة٠,٠١للمعدل الذي تدفعه أقل البلدان منواً على 



IDB.39/4 
PBC.27/4 
   

V.11-82042 3 
 

 ٢٠١٣- ٢٠١٢حساب املعامل للسنتني     
 )النسبة املئوية(

 

  األمم املتحدة
  معدالت األنصبة املقررة

٢٠١٢‐ ٢٠١٠ 

  اليونيدو
  معدالت األنصبة املقررة 

٢٠١٣‐ ٢٠١٢ 

,٦٥ ) دولة عضوا١٧٢ً(اجملموع  -٧٤٥  ١٠٠,٠٠٠ 
حلد األدىن من األنصبة الدول األعضاء يف اليونيدو اليت تدفع ا

,٠ ) دولة٣٢×  يف املائة ٠,٠٠١(املقررة  -٠٣٢  ٠, -٠٣٢  
,٠ ) دول٧×  يف املائة ٠,٠١(أقل البلدان منواً  -٠٧٠  ٠, -٠٧٠  

 ٩٩,٨٩٨ ٦٥,٦٤٣ اجملموع الذي حيسب املعامل على أساسه
١,٥٢١٨٣٧٨١٩٧٢١٨٣   ٨٩٨,٩٩/٦٤٣,٦٥: ٢٠١٣- ٢٠١٢املعامل اخلاص بالفترة 

    
ينتج عن حساب جدول األنصبة املقررة اجلديد حتديد أي نصيب مقرر ألي بلد يتجاوز مل  -٦
 .٢٠١٣-٢٠١٢ الشرط للوصول إىل املعامل اخلاص بفترة اق هذطبي يف املائة، ومن مث مل ٢٢

 مــن مرفــق هــذه املــذكرة جــدول األنــصبة املقــررة لليونيــدو للفتــرة املاليــة  ٣ظهــر العمــود وُي -٧
ــاتج٢٠١٣-٢٠١٢ ــاله    الن ــذكور أع ــل امل ــق املعام ــن تطبي ــود   . ع ــا العم ــدالت  ٤أم ــر مع  فيظه

 .، وقد أدرجت ألغراض املقارنة فقط٢٠١١-٢٠١٠األنصبة املقررة لفترة السنتني 
  

    الدول األعضاء اجلديدة  
 من النظام املايل فإن األعـضاء اجلـدد حتـسب حصـصهم             ٦-٥وفقا ملا ينص عليه البند       -٨

وسـوف ُيبلَّـغ املـؤمتر العـام      . يها أعضاء باملعّدالت اليت يقّررها املـؤمتر عن السنة اليت يصبحون ف
بأي تعديالت تطرأ على جدول األنصبة إلدراج أي دولـة قـد تـصبح عـضوا يف الفتـرة مـا بـني               

 . من الدستور٢٥ و٢٤ و٣، عمال باملواد الرابعة عشرةاملؤمتر اآلن واختتام دورة 
  

    لجنة اختاذهاإلجراء املطلوب من ال - ثانيا 
 : أن تقترح على جملس التنمية الصناعية أن يعتمد مشروع املقّرر التايل اللجنة توّدلعلّ -٩

 :إنّ جملس التنمية الصناعية"    

 ؛IDB.39/4-PBC.27/4حييط علماً بالوثيقة  )أ"(   

يوصـــي املـــؤمتر العـــام بوضـــع جـــدول أنـــصبة مقـــررة للفتـــرة املاليـــة    )ب"(   
، معــّدالً ٦٤/٢٤٨ىل قــرار اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة   إيــستند، ٢٠١٣-٢٠١٢
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ــّدر         ــا أن األعــضاء اجلــدد ســوف تق ــى أن يكــون مفهوم ــدو، عل ــضوية اليوني ــا لع وفق
أنصبتهم عن السنة اليت يصبحون فيها أعضاء علـى أسـاس جـدول األنـصبة املقـّررة يف                  

 األمم املتحدة، حبسب انطباقه على اليونيدو؛

عضاء على دفـع اشـتراكاهتا املقـررة عـن فتـرة الـسنتني        حيث الدول األ   )ج"(  
من النظام املايل، الـذي يـنص علـى أن تكـون            ) ب (٥-٥ وفقا للبند    ٢٠١٣-٢٠١٢

االشــتراكات والــسلف مــستحقة وواجبــة الــدفع بكاملــها يف غــضون ثالثــني يومــا مــن 
 الـيت تقتـرن هبـا،       يـة املالتلقّي رسالــة املديــر العــام أو ابتداء من اليـوم األول مـن الـسنة               

 ؛أبعدأيهما 

يدعو الدول األعضاء والدول األعضاء السابقة اليت عليهـا متـأخرات             )د"(  
أن تفي بالتزاماهتا الدستورية بـدفع اشـتراكاهتا غـري املـسّددة، كاملـة ودون شـروط يف                  
أقرب وقت ممكن، أو أن تستفيد من خطط السداد لتسوية متأخراهتا، وفقا للقـرارات              

  ."قة اليت اختذهتا هيئات اليونيدو التشريعيةالساب
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      املرفق
  ٢٠١٣-٢٠١٢رة للسنتني جدول األنصبة املقرَّ    

    )النسبة املئوية(

  الدولة العضو

   األمم املتحدة
معدالت األنصبة 

 )أ(٢٠١٢‐٢٠١٠

  األمم املتحدة 
معدالت األنصبة 

٢٠٠٩‐٢٠٠٧ 

   اليونيدو
معدالت األنصبة 

 )ب(٢٠١٣‐٢٠١٢

   اليونيدو
 معدالت األنصبة

٢٠١١‐٢٠١٠ 
 (١) (٢) (٣) (٤) 

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠٦ ٠,٠٠١ ٠,٠٠٤ أفغانستان
 ٠,٠٠٨ ٠,٠١٤ ٠,٠٠٦ ٠,٠١٠ ألبانيا
 ٠,١١٨ ٠,١٩٥ ٠,٠٨٥ ٠,١٢٨ اجلزائر
 ٠,٠٠٤ ٠,٠١٠ ٠,٠٠٣ ٠,٠١٠ أنغوال

 ٠,٤٥٢ ٠,٤٣٧ ٠,٣٢٥ ٠,٢٨٧ األرجنتني
 ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٧ ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٥ أرمينيا

 ١,٢٣٣ ١,٢٩٥ ٠,٨٨٧ ٠,٨٥١ مساالن
 ٠,٠٠٧ ٠,٠٢٣ ٠,٠٠٥ ٠,٠١٥ أذربيجان

 ٠,٠٢٢ ٠,٠٢٧ ٠,٠١٦ ٠,٠١٨ جزر البهاما
 ٠,٠٤٦ ٠,٠٥٩ ٠,٠٣٣ ٠,٠٣٩ البحرين
 ٠,٠١٠ ٠,٠١٠ ٠,٠١٠ ٠,٠١٠ بنغالديش
 ٠,٠١٣ ٠,٠١٢ ٠,٠٠٩ ٠,٠٠٨ بربادوس
 ٠,٠٢٨ ٠,٠٦٤ ٠,٠٢٠ ٠,٠٤٢ بيالروس
 ١,٥٣٢ ١,٦٣٦ ١,١٠٢ ١,٠٧٥ بلجيكا

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ بليز
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠١ ٠,٠٠٣ بنن

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ بوتان
 ٠,٠٠٨ ٠,٠١١ ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٧ )املتعددة القوميات- دولة(بوليفيا 

 ٠,٠٠٨ ٠,٠٢١ ٠,٠٠٦ ٠,٠١٤ البوسنة واهلرسك
 ٠,٠١٩ ٠,٠٢٧ ٠,٠١٤ ٠,٠١٨ بوتسوانا
 ١,٢١٨ ٢,٤٥٢ ٠,٨٧٦ ١,٦١١ الربازيل
 ٠,٠٢٨ ٠,٠٥٨ ٠,٠٢٠ ٠,٠٣٨ بلغاريا

 ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٣ وسبوركينا فا
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ بوروندي
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠١ ٠,٠٠٣ كمبوديا
 ٠,٠١٣ ٠,٠١٧ ٠,٠٠٩ ٠,٠١١ الكامريون

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ الرأس األخضر
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ مجهورية أفريقيا الوسطى

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠١ ٠,٠٠٢ تشاد
 ٠,٢٢٤ ٠,٣٥٩ ٠,١٦١ ٠,٢٣٦ شيلي
 ٣,٧٠٧ ٤,٨٥٣ ٢,٦٦٧ ٣,١٨٩ الصني

 ٠,١٤٦ ٠,٢١٩ ٠,١٠٥ ٠,١٤٤ كولومبيا
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ جزر القمر
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  الدولة العضو

   األمم املتحدة
معدالت األنصبة 

 )أ(٢٠١٢‐٢٠١٠

  األمم املتحدة 
معدالت األنصبة 

٢٠٠٩‐٢٠٠٧ 

   اليونيدو
معدالت األنصبة 

 )ب(٢٠١٣‐٢٠١٢

   اليونيدو
 معدالت األنصبة

٢٠١١‐٢٠١٠ 
 (١) (٢) (٣) (٤) 

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠١ ٠,٠٠٣ الكونغو
 ٠,٠٤٤ ٠,٠٥٢ ٠,٠٣٢ ٠,٠٣٤ كوستاريكا

 ٠,٠١٣ ٠,٠١٤ ٠,٠٠٩ ٠,٠١٠ كوت ديفوار
 ٠,٠٦٩ ٠,١٤٨ ٠,٠٥٠ ٠,٠٩٧ كرواتيا
 ٠,٠٧٥ ٠,١٠٨ ٠,٠٥٤ ٠,٠٧١ كوبا
 ٠,٠٦١ ٠,٠٧٠ ٠,٠٤٤ ٠,٠٤٦ قربص

 ٠,٣٩١ ٠,٥٣١ ٠,٢٨١ ٠,٣٤٩  اجلمهورية التشيكية
 ٠,٠١٠ ٠,٠١١ ٠,٠٠٧ ٠,٠٠٧ مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

 ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣  مجهورية الكونغو الدميقراطية
 ١,٠٢٧ ١,١٢٠ ٠,٧٣٩ ٠,٧٣٦ الدامنرك
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ جيبويت

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ دومينيكا
 ٠,٠٣٣ ٠,٠٦٤ ٠,٠٢٤ ٠,٠٤٢ اجلمهورية الدومينيكية

 ٠,٠٢٩ ٠,٠٦١ ٠,٠٢١ ٠,٠٤٠ إكوادور
 ٠,١٢٢ ٠,١٤٣ ٠,٠٨٨ ٠,٠٩٤ مصر

 ٠,٠٢٨ ٠,٠٢٨ ٠,٠٢٠ ٠,٠١٩ السلفادور
 ٠,٠٠٣ ٠,٠١٠ ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٨ غينيا االستوائية

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ إريتريا
 ٠,٠٠٤ ٠,٠١٠ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٨ إثيوبيا
 ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٤ فيجي
 ٠,٧٨٤ ٠,٨٦١ ٠,٥٦٤ ٠,٥٦٦ فنلندا
 ٨,٧٥٨ ٩,٣١٨ ٦,٣٠١ ٦,١٢٣ فرنسا
 ٠,٠١١ ٠,٠٢٠ ٠,٠٠٨ ٠,٠١٤ غابون
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ غامبيا

 ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٩ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٦ جورجيا
 ١١,٩٢١ ١٢,٢٠٢ ٨,٥٧٧ ٨,٠١٨ أملانيا
 ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٩ ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٦ غانا

 ٠,٨٢٨ ١,٠٥٢ ٠,٥٩٦ ٠,٦٩١ اليونان
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ غرينادا

 ٠,٠٤٤ ٠,٠٤٣ ٠,٠٣٢ ٠,٠٢٨ غواتيماال
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠١ ٠,٠٠٢ غينيا
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ بيساو- غينيا
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ غيانا
 ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٣ هاييت

 ٠,٠٠٧ ٠,٠١١ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٨ هندوراس
 ٠,٣٣٩ ٠,٤٤٣ ٠,٢٤٤ ٠,٢٩١ هنغاريا
 ٠,٦٢٥ ٠,٨١٣ ٠,٤٥٠ ٠,٥٣٤ اهلند

 ٠,٢٢٤ ٠,٣٦٢ ٠,١٦١ ٠,٢٣٨ إندونيسيا
 ٠,٢٥٠ ٠,٣٥٥ ٠,١٨٠ ٠,٢٣٣ )اإلسالمية- مجهورية(إيران 
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  الدولة العضو

   األمم املتحدة
معدالت األنصبة 

 )أ(٢٠١٢‐٢٠١٠

  األمم املتحدة 
معدالت األنصبة 

٢٠٠٩‐٢٠٠٧ 

   اليونيدو
معدالت األنصبة 

 )ب(٢٠١٣‐٢٠١٢

   اليونيدو
 معدالت األنصبة

٢٠١١‐٢٠١٠ 
 (١) (٢) (٣) (٤) 

 ٠,٠٢١ ٠,٠٣٠ ٠,٠١٥ ٠,٠٢٠ العراق
 ٠,٦١٩ ٠,٧٥٨ ٠,٤٤٥ ٠,٤٩٨ يرلنداإ

 ٠,٥٨٢ ٠,٥٨٤ ٠,٤١٩ ٠,٣٨٤ إسرائيل
 ٧,٠٦٠ ٧,٦٠٨ ٥,٠٧٩ ٤,٩٩٩ إيطاليا

 ٠,٠١٤ ٠,٠٢١ ٠,٠١٠ ٠,٠١٤ جامايكا
 ٢٢,٠٠٠ ١٩,٠٦٩ ١٦,٦٢٤ ١٢,٥٣٠ اليابان
 ٠,٠١٧ ٠,٠٢١ ٠,٠١٢ ٠,٠١٤ األردن

 ٠,٠٤٠ ٠,١١٦ ٠,٠٢٩ ٠,٠٧٦ كازاخستان
 ٠,٠١٤ ٠,٠١٧ ٠,٠١٠ ٠,٠١٢ كينيا

 ٠,٢٥٣ ٠,٤٠٠ ٠,١٨٢ ٠,٢٦٣ الكويت
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ قريغيزستان

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
 ٠,٠٤٧ ٠,٠٥٠ ٠,٠٣٤ ٠,٠٣٣ لبنان

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ليسوتو
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ليربيا

 ٠,٠٨٦ ٠,١٩٦ ٠,٠٦٢ ٠,١٢٩ اجلماهريية العربية الليبية
 ٠,٠٤٣ ٠,٠٩٩ ٠,٠٣١ ٠,٠٦٥  ليتوانيا

 ٠,١١٨ ٠,١٣٧ ٠,٠٨٥ ٠,٠٩٠ لكسمربغ
 ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٣ مدغشقر
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ مالوي
 ٠,٢٦٤ ٠,٣٨٥ ٠,١٩٠ ٠,٢٥٣ ماليزيا
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ملديف
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠١ ٠,٠٠٣ مايل
 ٠,٠٢٤ ٠,٠٢٦ ٠,٠١٧ ٠,٠١٧ مالطة

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ موريتانيا
 ٠,٠١٥ ٠,٠١٧ ٠,٠١١ ٠,٠١١ موريشيوس
 ٣,١٣٧ ٣,٥٨٥ ٢,٢٥٧ ٢,٣٥٦ املكسيك
 ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣ موناكو
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠١ ٠,٠٠٢ منغوليا

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠٦ ٠,٠٠١ ٠,٠٠٤ اجلبل األسود
 ٠,٠٥٨ ٠,٠٨٨ ٠,٠٤٢ ٠,٠٥٨ املغرب

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠١ ٠,٠٠٣ موزامبيق
 ٠,٠٠٧ ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٦ ميامنار
 ٠,٠٠٨ ٠,٠١٢ ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٨ ناميبيا
 ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٩ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٦ نيبال
 ٢,٦٠٣ ٢,٨٢٣ ١,٨٧٣ ١,٨٥٥ هولندا

 ٠,٣٥٦ ٠,٤١٥ ٠,٢٥٦ ٠,٢٧٣ نيوزيلندا
 ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٣ انيكاراغو
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠١ ٠,٠٠٢ النيجر
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  الدولة العضو

   األمم املتحدة
معدالت األنصبة 

 )أ(٢٠١٢‐٢٠١٠

  األمم املتحدة 
معدالت األنصبة 

٢٠٠٩‐٢٠٠٧ 

   اليونيدو
معدالت األنصبة 

 )ب(٢٠١٣‐٢٠١٢

   اليونيدو
 معدالت األنصبة

٢٠١١‐٢٠١٠ 
 (١) (٢) (٣) (٤) 

 ٠,٠٦٧ ٠,١١٩ ٠,٠٤٨ ٠,٠٧٨ نيجرييا
 ١,٠٨٧ ١,٣٢٦ ٠,٧٨٢ ٠,٨٧١ النرويج
 ٠,١٠١ ٠,١٣١ ٠,٠٧٣ ٠,٠٨٦ عمان

 ٠,٠٨٢ ٠,١٢٥ ٠,٠٥٩ ٠,٠٨٢ باكستان
 ٠,٠٣٢ ٠,٠٣٣ ٠,٠٢٣ ٠,٠٢٢ بنما

 ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢ بابوا غينيا اجلديدة
 ٠,٠٠٧ ٠,٠١٠ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٧ باراغواي

 ٠,١٠٨ ٠,١٣٧ ٠,٠٧٨ ٠,٠٩٠ بريو
 ٠,١٠٨ ٠,١٣٧ ٠,٠٧٨ ٠,٠٩٠ الفلبني
 ٠,٦٩٦ ١,٢٦٠ ٠,٥٠١ ٠,٨٢٨ بولندا

 ٠,٧٣٢ ٠,٧٧٨ ٠,٥٢٧ ٠,٥١١ الربتغال
 ٠,١١٨ ٠,٢٠٥ ٠,٠٨٥ ٠,١٣٥ قطر

 ٣,٠٢٠ ٣,٤٣٩ ٢,١٧٣ ٢,٢٦٠ مجهورية كوريا
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠١ ٠,٠٠٢ مجهورية مولدوفا

 ٠,٠٩٧ ٠,٢٦٩ ٠,٠٧٠ ٠,١٧٧ رومانيا
 ١,٦٦٨ ٢,٤٣٨ ١,٢٠٠ ١,٦٠٢ االحتاد الروسي

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ رواندا
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ سانت كيتيس ونيفيس

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ سانت لوسيا
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  سانت فنسنت وجزر غرينادين

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  ساموا
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ يبـسان تومي وبرينسي

 ١,٠٤٠ ١,٢٦٣ ٠,٧٤٨ ٠,٨٣٠ اململكة العربية السعودية
 ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٩ ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٦ السنغال
 ٠,٠٢٩ ٠,٠٥٦ ٠,٠٢١ ٠,٠٣٧ صربيا
 ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢ سيشيل
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ سرياليون
 ٠,٠٨٨ ٠,٢١٦ ٠,٠٦٣ ٠,١٤٢  سلوفاكيا
 ٠,١٣٣ ٠,١٥٧ ٠,٠٩٦ ٠,١٠٣ سلوفينيا
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ الصومال

 ٠,٤٠٣ ٠,٥٨٦ ٠,٢٩٠ ٠,٣٨٥ جنوب أفريقيا
 ٤,١٢٥ ٤,٨٣٥ ٢,٩٦٨ ٣,١٧٧ سبانياإ

 ٠,٠٢٢ ٠,٠٢٩ ٠,٠١٦ ٠,٠١٩ سري النكا
 ٠,٠١٠ ٠,٠١٠ ٠,٠١٠ ٠,٠١٠ السودان
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠١ ٠,٠٠٣ سورينام
 ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٣ سوازيلند
 ١,٤٨٩ ١,٦١٩ ١,٠٧١ ١,٠٦٤ السويد
 ١,٦٩٠ ١,٧٢٠ ١,٢١٦ ١,١٣٠ سويسرا

 ٠,٠٢٢ ٠,٠٣٨ ٠,٠١٦ ٠,٠٢٥ اجلمهورية العربية السورية
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  الدولة العضو

   األمم املتحدة
معدالت األنصبة 

 )أ(٢٠١٢‐٢٠١٠

  األمم املتحدة 
معدالت األنصبة 

٢٠٠٩‐٢٠٠٧ 

   اليونيدو
معدالت األنصبة 

 )ب(٢٠١٣‐٢٠١٢

   اليونيدو
 معدالت األنصبة

٢٠١١‐٢٠١٠ 
 (١) (٢) (٣) (٤) 

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠١ ٠,٠٠٢ طاجيكستان
 ٠,٢٥٩ ٠,٣١٨ ٠,١٨٦ ٠,٢٠٩ تايلند

 ٠,٠٠٧ ٠,٠١١ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٧ غوسالفية سابقامجهورية مقدونيا اليو
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ليشيت- تيمور
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ توغو
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ تونغا

 ٠,٠٣٨ ٠,٠٦٧ ٠,٠٢٧ ٠,٠٤٤ ترينيداد وتوباغو
 ٠,٠٤٣ ٠,٠٤٦ ٠,٠٣١ ٠,٠٣٠ تونس
 ٠,٥٣٠ ٠,٩٣٩ ٠,٣٨١ ٠,٦١٧ تركيا

 ٠,٠٠٨ ٠,٠٤٠ ٠,٠٠٦ ٠,٠٢٦ تركمانستان
 ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٦ أوغندا
 ٠,٠٦٣ ٠,١٣٢ ٠,٠٤٥ ٠,٠٨٧ أوكرانيا

 ٠,٤٢٠ ٠,٥٩٥ ٠,٣٠٢ ٠,٣٩١ اإلمارات العربية املتحدة
 ٩,٢٣٢ (*) ٦,٦٤٢  اململكة املتحدة

 ٠,٠٠٨ ٠,٠١٠ ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٨ زانيا املتحدة مجهورية تن
 ٠,٠٣٨ ٠,٠٤١ ٠,٠٢٧ ٠,٠٢٧ أوروغواي

 ٠,٠١١ ٠,٠١٤ ٠,٠٠٨ ٠,٠١٠ وزبكستانأ
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ فانواتو

 ٠,٢٧٨ ٠,٤٧٨ ٠,٢٠٠ ٠,٣١٤ )البوليفارية- مجهورية(زويال  فن
 ٠,٠٣٣ ٠,٠٥٠ ٠,٠٢٤ ٠,٠٣٣ فييت نام

 ٠,٠١٠ ٠,٠١٠ ٠,٠٠٧ ٠,٠١٠ اليمن
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠٦ ٠,٠٠١ ٠,٠٠٤ زامبيا

 ٠,٠١١ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٣ زمبابوي

 ١٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ ٧٢,٧٦٢ ٦٥,٧٤٥  دولة عضوا) ١٧٣ (١٧٢موع اجمل
  
 .٦٤/٢٤٨استنادا إىل قرار اجلمعية العامة  )أ(  
  ، ١,٥٢١٨٣٧٨١٩٧٢١٨٣ يف املُعاِمل مضروباً) ١(جدول األنصبة الوارد يف العمود  )ب(  

 أقل البلدان ‘٢‘ يف املائة، و٠,٠٠١ الدول األعضاء اليت تبلغ معدالت أنصبتها ‘١‘: علىاملُعاِمل ق وال يطّب
 . يف املائة٠,٠١ تزيد معدالت أنصبتها على قدمنواً اليت 

    قدرهالغن على اململكة املتحدة أن تدفع مب من دستور اليونيدو، يتعّي٦وفقاً للمادة  *   
  .٢٠١١ر لعام وهو ما يعادل نصيبها املقّر - ٢٠١٢يورو عن العام  ٧ ٢٢٩ ٠٨١

 


